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Outra marca registrada do Super Dog são os cachorros-
quentes vegetarianos, com salsicha de soja, tofu, tomate 
seco, entre outros ingredientes. 

Para que os clientes retornassem mais vezes ao Super 
Dog, foi criado um cartão fidelidade. A cada sanduíche 
consumido, o cartão é carimbado e, ao fim de dez lanches, 
um é por conta da casa. De acordo com um dos sócios do 
Super Dog, Daniel Chaves Vilela, cerca de 4 a 5 cartões 

são t rocados por noite. 
"Isso serve de motivação 
para a gente, pois vemos o 
cliente voltar várias vezes", 
comemora. 

Outro cuidado tomado 
para que cada cliente se 
s inta especia l é a n o t a r 
primeiro o nome e depois 
o pedido. "Não é legal a 
gente t r a t a r as pessoas 
por um número ou falar 
do pedido do cara da ca-
misa verde ou o outro do 
carro azul. O nome cria 
essa aproximação com o 
cliente", avalia Daniel. 

BENEFÍCIOS 
A doutora em administração de empresas e em marketing 
pela FGV, especialista em CRM e em market ing de 
relacionamento, Mir iam Bretzke, aponta dois ganhos 
para a empresa que investe em um cartão de fidelização 
ou em outras formas de retenção do cliente, por mais 
simples que sejam: 

1. Quando a empresa dá direito ao desconto na compra 
repetida, o cliente vai ter um grande motivo para 
voltar a consumir seu produto. Assim, cria-se uma 
forte barreira para a saída. 

2. Gera um valor em si mesmo, cria um canal de co-
municação com o cliente, um diferencial em relação 
aos outros e melhora a percepção dele em relação à 
sua empresa. 

Entretanto, é importante identificar uma característica 
de sua empresa antes de apostar em um clube de fide-
lização. "Para quem promove compras repetidas em um 
curto espaço de tempo, como compras diárias, semanais 
ou mensais, o cartão fidelidade dá certo", sugere Miriam. 
Isso funciona muito bem em restaurantes onde o cliente 
almoça todos os dias ou para salão de beleza e posto de 
gasolina, em que o cliente freqüenta semanalmente. Po-
rém, quando o período de recompra é grande, é necessário 
adaptar ou criar outras formas de retenção. 

"De quanto em quanto tempo acontece a troca de 
uma televisão? Demora um período. Mesmo assim, com 
criatividade, pode-se criar um cartão para que a pessoa 

leve outros produtos da loja, como torradeira, liqüidifi-
cador, aquecedor, etc. e assim vá acumulando pontos. 
Isso é muito interessante porque o cliente está sempre 
comprando a lguma coisinha", acentua a especialista. 

Além do Super Dog, conheça ou t ra s s i tuações 
em que o clube de f idel ização faz com que o cl iente 
se s in ta pres t ig iado e volte a c o n s u m i r o p rodu to 
daquela empresa . 

CLUBE DA PIPOCA 
"A rede de cinemas Cinesystem, presente no Maranhão, 
Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catar ina e 
Rio Grande do Sul, criou em 2008 o primeiro clube de 
fidelização nesse setor no Brasil", a f i rma a gerente de 
market ing da rede, Sâmara Kur ihara . Naquela época, 
a única aproximação que existia entre as empresas 
cinematográficas e clientes era um cadastro de e-mails 
com informações das estreias semanais . "Sent imos 
a necessidade de conhecer melhor o cliente, ofere-
cendo a ele benefícios exclusivos, promoções, além 
de poder criar um clube com a temática do cinema", 
completa Sâmara. 
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Por isso, foi criado o 
Clube da Pipoca, que 
surgiu com a proposta 
de ser 100% virtual, sem 
divulgação nos pontos 
de venda. No endereço: 
www.cinesystem.com. 
br/clubepipoca.asp, o 
cliente se inscreve e par-
ticipa de um programa 
de pontos. "O membro do 
Clube da Pipoca ganha, 
por exemplo, 50 pontos 
ao preencher o cadastro 
completo no hotsite e 100 
pontos ao comprar um 

ingresso inteiro. Ao jun ta r 300 pontos, ele já começa a 
ganhar prêmios", explica a gerente. Quando chega ao 
cinema, o cliente t ambém tem uma fila preferencial, 
basta apresentar o número de cadastro. 

A tua lmen te , o Clube da Pipoca tem mais de 126 
mi l m e m b r o s , que, a l ém de a c u m u l a r e m pon tos , 
pa r t i c i pam de promoções , sessões especiais , quiz, 
e n q u e t e s e r e c e b e m i n f o r m a t i v o s sobre c i n e m a . 
Esse bom re lac ionamento tem a judado t a m b é m de 
forma indire ta . "Percebemos que, ao ent rar em novas 
praças, somos mui to bem recebidos. As pessoas se 
in t e re s sam por nossas promoções, os benef íc ios do 
clube, e logo se cadas t ram", observa Sâmara . 

O próximo passo para a rede de c inemas Cinesys-
tem seria aproveitar a inda mais as informações dos 
membros do Clube. "Ainda es tamos desenvolvendo 
projetos para aproveitar as informações. A intenção é 

conhecer cada vez melhor as preferências deles - o dia 
que preferem f reqüentar , o que anse iam, etc. - para 
t rabalhar o nosso fu tu ro planejamento de marketing", 
reforça a gerente. 

Ao fazer um balanço para verificar se rea lmente 
será vantajoso ter o próprio clube de fidelidade, Sâmara 
Kurihara analisa: "Hoje, qualquer empresa, seja de qual 
for o segmento, tem uma concorrência mui to grande. 
O clube de fidelização proporciona aproximação com o 
cliente e gera a possibilidade de conhecê-lo plenamente, 
para assim conseguir retê-lo. O relacionamento tem 
que ir além de quando ele está dentro de seu estabele-
cimento, mas em todos os outros momentos que você 
possa t ambém ser lembrado pelo cliente". 
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KM DE VANTAGENS 
O programa de fidelização da rede de postos de com-
bustíveis Ipiranga começou em 2009 e já alcançou 7 
milhões de part icipantes. "O objetivo principal é pres-
tigiar os clientes fiéis a nossa rede de postos, além de 
conquistar novos clientes à medida que eles percebem 
que, ao optarem por abastecer na Ipiranga, recebem 
benefícios em troca", a f i rma o gerente de comunicação 
e market ing da Ipiranga, Francisco Lúcio Moraes. 

O programa tem praticamente a mesma receita dos 
outros apresentados: as compras nos postos valem pontos, 
que são chamados de quilômetros e podem ser trocados 
por benefícios nos postos Ipiranga, nas lojas am/pm, Jet 
Oil, Ipiranga Shop e outras 40 empresas parceiras. 

Os clientes já resga taram cerca de 12 milhões de 
itens, como passagens aéreas, ingressos para shows, 
c inemas , a s s ina tu ras de revistas, par t ic ipações em 
promoções, além de GPS da Ipiranga e mais de 50 mil 
produtos da loja v i r tua l (www. ip irangashop .com) . 

Além de todos os be-
nefícios para o cliente, 
o programa de retenção 
t e m s e t o r n a d o u m 
for te d i fe renc ia l para 
os postos em relação à 
concorrência e tornou 
a m a r c a I p i r a n g a a 
segunda maior distr i-
buidora de combustíveis 
do Brasil. "A proposta 
do programa é ser u m a 
vantagem competi t iva 
dos postos Ipiranga na 
conquista e retenção de 
clientes, con t r ibu indo 
de forma positiva para 
os resultados", destaca 
Moraes. 

CONVENIÊNCIA 
O passo seguin te foi ampl ia r a u t i l idade do car tão 
para que ele não fosse restr i to apenas à compra de 
combustível. A marca montou uma estratégia focada 
na oferta de outros serviços, com mais opções na loja 
de conveniência. 

"Nesse processo de diferenciação, temos agregado 
anualmente novas alternativas que a tendam às neces-
sidades dos consumidores, buscando ot imizar o seu 
tempo e fazendo com que o ato de abastecer seja mais 
prazeroso, na medida em que permite ao consumidor 
realizar outras tarefas do seu dia a dia, como comprar 
pão ou retirar dinheiro no caixa eletrônico, tudo isso 
enquanto abastece o seu carro. Essa estratégia está ilus-
trada em nossa campanha de comunicação, que utiliza o 
argumento: 'Posto completo esperando por você'", ilustra 
o gerente. Segundo ele, dessa maneira, o consumidor 
vai lembrar que pode utilizar o posto de combustível e 
o cartão fidelidade para outras necessidades. 
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NAVEGANDO COM O CLIENTE 
Para que o consumidor utilize os pontos acumulados não 
apenas em lojas físicas, mas também no ambiente vir-
tual, em 2011 houve forte investimento nas plataformas 
on-line. "Levamos nossa estratégia - multiofertas - já 
materializada na nossa rede de postos para a web", conta 
Moraes. Além de unir todos os programas e serviços da 
Rede Ipiranga em um único site (www.ipiranga.coni.br), 
os participantes do Km de Vantagens ganharam três novos 
métodos de consumo: 

1. Lance de Vantagens: site de leilão que a Ipiranga lançou 
com exclusividade para seus clientes cadastrados no 
Km de Vantagens. Trata-se de um site no qual o cliente 
pode trocar quilômetros por lances para participar do 
leilão. 

2. Shopvinhos.com: inaugurado em maio, o Shopvinhos. 
com é uma loja virtual de vinhos com 2,5 mil rótulos 
disponíveis e que oferece descontos de até 50% para 
clientes do programa de fidelidade da Ipiranga Km de 
Vantagens. 

3. Km de Vantagens e Peixe Urbano: os participantes do 
programa passaram a contar com descontos adicionais 
no site de compras coletivas Peixe Urbano. Sendo assim, 
os Km de Vantagens valem mais descontos nos já muito 
negociados preços do Peixe Urbano. 

O gerente de comunicação e marketing da Ipiranga 
dá a dica para que sua empresa monte o próprio clube de 
fidelidade: "Os clubes são um caminho para prestigiar a 
preferência do consumidor. Entretanto, os ganhos precisam 
fazer sentido e ser possíveis para o público que se quer 
atingir. A grande vantagem é a oportunidade de conhecer 
com maior profundidade o seu cliente". 

MEU CLUBE 
Para começar o seu projeto de fidelização, muitos especia-
listas aconselham a esperar a empresa ter mais maturidade 
e bom atendimento. Entretanto, a especialista em marke-
ting de relacionamento, Miriam Bretzke, acredita que não 
é bem assim. "Eu já acho que é preciso criar um clube de 

fidelização na empresa logo. 
O momento exato é quando a 
alta administração da empresa 
compra a idéia e decide investir 
nisso", argumenta. 

A especialista alerta ainda 
para as possíveis dificuldades 
que podem ocorrer. "Quando 
você vai aplicar uma nova idéia, 
existem muitos empecilhos no 
caminho, como custo, mudança 
de hábitos, implementação de 
novos processos e o fato de que 

é preciso promover uma mudança cultural na cabeça das 
pessoas. Se a equipe não estiver comprometida com isso, 
não vai haver mudança", reforça. 

No entanto, o investimento na retenção dos clientes 
certamente refletirá na lucratividade. Mir iam lembra 
o indicador de Frederick Reichheld, presente no livro 
0 poder da lealdade. De acordo com o estudo, a cada 5% 
de clientes fidelizados, a lucratividade da empresa pode 
crescer até 85%. 

E, então, o que você está esperando para começar a 
reter seus clientes? O 
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Text Box
Fonte: Liderança: gestão, pessoas e atitudes, Curitiba, ano 7, n. 84, p. 32-36, nov / dez. 2011. 




